
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

PT. Artha Wahana Agrotama (PT. AWA) sebuah perusahaan yang 

bergerak di bidang penjualan mesin-mesin pertanian yang diantaranya adalah 

gilingan beras, mesin selep dan industry biji-bijian pada umumnya, Dalam 

memenuhi kebutuhan konsumen, PT. AWA mengimpor mesin-mesin dari luar 

negeri dengan harga mesin mulai $4000-$100.000. Sebagai perusahaan yang 

bergerak dalam bidang penjualan mesin pertanian, dengan konsumen yang 

mencapai ratusan dan cakupan wilayah penjualan yang luas hampir ke seluruh 

Indonesia yang di mulai dari Kota Medan hingga Kota Makassar.    

Dalam melayani pesanan konsumen PT. AWA mempunyai prosedur yang 

harus dilakukan, PT. AWA menerapkan 3 kali pembayaran, pertama ketika 

konsumen memesan, kedua ketika mesin datang di pelabuhan, dan ketiga saat 

mesin sudah siap untuk dijalankan, ketika  konsumen melakukan pemesanan PT. 

AWA, setelah diketahui status mesin, akan di buatkan dokumen pemesanan dan 

konsumen diharuskan membayar pembayaran pertama sebesar 35% dari total 

harga, dan akan dilakukan pemesanan ke pabrik yang berada di luar negeri, pabrik 

akan menngirim mesin menggunakan kontainer, setelah mesin sampai di 

pelabuhan, biasanya akan di cek oleh bea cukai, setelah itu akan dikirimkan ke 

konsumen, saat ini  PT. AWA melakukan semua proses tadi hanya menggunakan 

aplikasi Microsoft office dan dokumen fisik yang dihasilkan dari cetak dokumen 

yang berasal dari Microsoft office,  
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Saat ini PT. AWA mempunyai beberapa kendala yang pertama dalam 

menginformasikan status pesanan konsumen dikarenakan ketika konsumen 

meminta informasi status pesanan meraka mereka harus mencari dokumen secara 

manual membutuhkan waktu yang lama dan yang kedua seringkali salah dalam 

menentukan prioritas konsumen mana yang harus ditagih pembayarannya, 

kesalahan prioritas penagihan menyebabkan  PT. AWA harus mengundur pesanan 

konsumen, dan yang terakhir karena modal perusahaan belum kembali karena 

menunggu pembayaran yang seharusnya bisa untuk memesan mesin untuk 

konsumen lain, masalah lain yang diakibatkan kesalahan penagihan berakibat 

mesin yang dipesan tidak dapat dikirim langsung ke konsumen, dan harus 

menginap di gudang terlebih dahulu, yang berakibat bertambahnya biaya sewa 

gudang dan berkurangnya laba perusahaan.  

Berdasarkan permasalahaan yang terjadi, maka dibutuhkan suatu aplikasi 

maka dibuatlah sistem tracking order yang dapat memberikan informasi kapan 

pelanggan harus membayar, jumlah yang harus dibayar, dan kapan jadwal 

pembayarannya serta mengecek posisi status pemesanan. Aplikasi ini berbasis 

pemrograman web karena mudah diakses dari mana saja 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat diambil 

perumusan masalah yaitu bagaimana merancang bangun aplikasi tracking order 

pada PT. Artha Wahana Agrotama 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Batasan masalah dari sistem yang dibahas adalah sebagai berikut: 
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1. Sistem digunakan oleh admin, owner dan customer. 

2. Hanya membahas tentang pemesanan antara customer dengan PT. Artha 

Wahana Agrotama dan status pembayaran. 

3. Tidak membahas tentang penanganan aplikasi apabila terjadi server down. 

4. Tidak membahas laporan omzet dalam bentuk rupiah hanya omzet penjualan 

mesin saja 

1.4 Tujuan 

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka didapatkan tujuan Tugas 

Akhir ini, yaitu untuk menghasilkan Rancang Bangun Aplikasi Tracking order 

Pada PT. Artha Wahana Agrotama. 

 

1.5 Manfaat 

Aplikasi tracking order memiliki beberapa manfaat antara lain: 

1. Bagi Owner 

a. Data transaksi bisa disimpan dalam waktu yang lama  

b. Laporan dapat tersedia kapan saja dan dapat diakses darimana saja 

2. Bagi Admin 

a. Dapat fokus melakukan pekerjaannya tanpa harus disibukan mencari 

dokumen penjualan . 

b. Dapat memberikan laporan yang detail lewat aplikasi tersebut. 

3. Bagi Customer 

a. Dapat mengecek kapan dia harus membayar, pesanannya berada 

dimana, dan histori pelunasannya. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Laporan Tugas Akhir “Rancang Bangun Aplikasi Tracking order pada 

PT. Artha Wahana Agrotama” ini disusun secara sistematis ke dalam lima bab. 

Setiap bab saling terkait dan menjelaskan tentang sistem dan aplikasi yang dibuat. 

Rangkuman berupa penjelasan singkat setiap bab terdapat dalam sistematika 

penulisan sebagai berikut:  

BAB I PENDAHULUAN 

Bab pertama berisi beberapa sub bab seperti latar belakang masalah, 

perumusan masalah, batasan masalah, manfaat dan tujuan serta 

sistematika penulisan. Setiap sub bab memiliki hubungan, baik dengan 

sub bab dalam bab pertama maupun dengan bab lainnya.  

BAB II  LANDASAN TEORI 

Pada bab kedua dibahas konsep dan teori yang berkaitan dengan 

pembuatan aplikasi. Teori-teori penunjang tersebut antara lain, penelitian 

sebelumnya, penjualan, pujasera, sewa bagi hasil, analisis dan 

perancangan sistem, System Development Life Cycle (SDLC), dan 

aplikasi 

BAB III ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 

Bab ketiga berisi analisis sistem terdiri atas sub bab identifikasi masalah 

dan analisis permasalahan. Perancangan sistem berupa blok diagram, 

system flow, context diagram, diagram berjenjang, data flow diagram, 

entity relationship diagram yang berupa conceptual data model dan 

physical data model, struktur tabel, perancangan halaman aplikasi, dan 

perancangan evaluasi hasil. 
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BAB IV IMPLEMENTASI DAN EVALUASI SISTEM 

Bab keempat berisi tentang implementasi dan pembahasan dari program 

yang telah dibuat. Pada tahap ini juga dilakukan evaluasi dan uji coba 

terhadap aplikasi yang telah dibuat untuk memastikan apakah program 

yang dibuat telah sesuai dengan apa yang diharapkan. 

BAB V PENUTUP 

Bab kelima sebagai penutup berisi kesimpulan mengenai hasil penelitian 

tentang aplikasi tracking order pada PT. Artha Wahana Agrotama dan 

saran untuk pengembangan sistem pada masa yang akan datang. 

 


